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5 GUANTÁNAMO  
Kommande filmpremiär och Amnesty Talks.

8  VI JOBBAR MED AKTIVISM 
Nya och gamla ansikten på sekretariatet. Vi 
reder ut vem som gör vad.

3 KAMPANJ 8 MARS
Dags att planera aktioner och beställa 
material.

7 LEDARNÄTVERKET 
Ledare inom Amnesty? Spana in 
ledarnätverket!

8 mars 2020 arrangerat av kvinnorättsgruppen i Göteborg - Snart är det dags igen!
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11 FEBRUARI 
Utbildning i Zoom

14 FEBRUARI 
Amnesty B och C-utbildning

14 FEBRUARI 
Sista dagen att rapportera 2020

18 FEBRUARI 
Amnesty Talks om Guantánamo

25 FEBRUARI 
Träff Ledarnätverket

8 MARS 
Aktionsdag internationella kvinnodagen

18 APRIL 
Sista anmälningsdag till årsmötet om du har behov av 

engelsk tolk eller andra hjälpmedel.

26 APRIL 
Sista anmälningsdag till årsmötet

29 APRIL
Nybörjarmöte och utbildning i Zoom inför årsmötet

3-9 MAJ 
Sektionens årsmöte

AMNESTYKALENDERN

Kalendern innehåller information om aktiviteter 
som berör aktivister i svenska sektionen. Den 
uppdateras inför varje nummer och kan därför 
fyllas på eller revideras mellan de olika numren. 

Om du har frågor om kalendern kontakta 
redaktören - karin.danelius@amnesty.se. 
Information om utbildningar hittar ni på 
aktivism.amnesty.se/utbildningar.
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KAMPANJA PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN!
8:e mars närmar sig med stormsteg och dagen är ett yp-
perligt tillfälle för oss att uppmärksamma de kränkningar av 
kvinnors rättigheter som sker världen över. 

Ni som medverkade på någon av MR-rådet för kvinnors rättig-
heters kampanjträffar i början av februari fick höra om hur 
Amnesty arbetar med och för kvinnorättsförsvarare samt hur 
vår sektion i Mexiko kämpar mot femicides som är ett stort 
problem i landet, likt i många andra delar av världen. 

Du som lämnade träffen inspirerad och full av idéer, och du 
som kanske missade kampanjträffen men tänkte kampanja 
ändå, får gärna fylla i formuläret som finns på aktivism.amnes-
ty.se/kvinnorsrattigheter så att vi kan ha koll på alla fantastiska 
aktioner som planeras. 

Trots att vi inte kan samlas på gator och torg ska vi ändå stå 
upp för alla kvinnors rättigheter, och uppmärksamma de 
kränkningar som sker världen över, tillsammans! Vårt enga-
gemang och aktioner är viktiga och bidrar till den kamp för 

jämlikhet som nu står inför stora hot och utmaningar världen 
över. Under året som gått har kvinnor världen över protesterat 
och stått upp för sina rättigheter. Exempel på detta har vi sett 
i bland annat Polen, Argentina och Honduras. Låt oss vara 
med och stötta dessa protester och föra kampen vidare! 

Affischer som ni kan använda för era olika aktioner finns på 
aktivistportalen (aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter). 
Stort tack till Yuser Al-alaq från MR-rådet för kvinnors rättig-
heter som utformat dessa!

Vill ni bolla idéer eller har andra frågor aktioner inför 8 Mars - 
kontakta mig eller MR-rådet på amnesty.mrradet.krg@gmail.
com. 

MAKDA TESFAMICHAEL
KAMPANJLEDARE NORDÖST

MAKDA.TESFAMICHAEL@AMNESTY.SE 

http://aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter
http://aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter
http://aktivism.amnesty.se/kvinnorsrattigheter
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SOM JAG SER DET...
Jag blev en Amnestyaktivist förra terminen mitt under 
pandemin. Amnesty höll i en digital föreläsning för min skola 
och jag tyckte att föreläsningens innehåll var en pandemi i 
sig, alltså hemskheter som sker i olika delar av världen. Saker 
som jag upplever att lärarna och samhället ofta inte tar upp 
seriöst. Jag fick panik och i samma stund kände jag att jag 
måste göra något! 

Jag startade ett konto på Instagram, filmade olika föreläsningar 
och mycket mer men det var få lärare som ville ta del utav 
arbetet. Jag skrev till och med ett mail till alla svenskalärare 
i min skola där jag berättade om kampanjen Skriv för frihet 
och frågade om de på något sätt kunde hjälpa mig att sprida 
budskapet om att vi måste göra något! Jag avslutade med att 
skriva:

“Ord kan förändra världen, ord kan stoppa avrättningar och 
frige samvetsfångar och dessa brev som ungdomar skriver 
kan kanske förändra världen angående mänskliga rättigheter 

som vi varje dag försöker lära ut våra elever tycker jag att varje 
individ förtjänar ta till sig dessa kunskaper!
Hoppas det låter intressant och att ni skulle vilja medverka :)
Med vänlig hälsning, Helen”

Det förvånade mig att det bara var EN lärare som svarade mig 
och ville delta. De flesta lärare skyllde på tiden eller att de helt 
enkelt hade andra saker, och det förstår jag. Men samtidigt 
tror jag inte människor förstår allvaret kring det jag försöker 
förmedla.

Visst är det dagar då det känns trist att bara sitta framför en 
skärm och lyssna på föreläsningar, men jag engagerar mig för 
hoppet om en meningsfull framtid där mänskliga rättigheter 
ska gälla alla, oavsett geografiskt område. Jag vill vara med 
och skriva historia, jag vill inte bara se på eller scrolla nyheter 
när jag ser människor som lider.  Jag kanske inte får stöd 
från rektorn i skolan, eller andra vuxna som ser mig som “ett 
barn”. Men jag påminner mig själv att i en värld där ingen 
gör någonting kan en enda röst eller handling förändra en hel 
värld, jag vill vara den förändringen.

Du kan också vara den med mig! Sluta aldrig kämpa, tappa 
inte hoppet och tillsammans kan vi göra skillnad och se till att 
världen blir lite ljusare - glöm aldrig det!

LJUS

Viljan

TAGGTRÅD

Alla vapen i världen
HELEN HASSAN
U38 OCH UNGDOMSRÅDET

HÖJ DIN RÖST PÅ AMNESTYS ÅRSMÖTE
Den 3-9 maj är det återigen dags för Amnesty Sveriges 
största och viktigaste möte - Årsmötet! Vi ses digitalt för att 
diskutera och fatta beslut, delta på workshops, lyssna till 
spännande talare, allt i amnestyanda. 

Att delta i årsmötet är gratis för alla medlemmar. Kallelse och 
anmälan ligger just nu uppe på amnesty.se/årsmöte så in och 
anmäl dig!

Sista anmälningsdag för att kunna få tillgång till tolk eller 
eventuellt andra hjälpmedel är den 18 april, annars är sista 
anmälningsdag den 26 april. 

Frågor eller inspel? Kontakta gärna mig!

KARIN LEDIN DA ROSA
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTET 

070 987 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
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Den 11 januari 2002, i efterdyningarna av 11 september, 
fördes de första fångarna till USA:s marinbas  Guantánamo Bay 
på Kuba. Sedan den dagen har namnet Guantánamo skapat 
nyhetsrubriker för de allvarliga människorättskränkningar 
som förknippas med det; godtyckliga frihetsberövanden, 
tortyr och grym, omänsklig behandling, olagliga överföringar 
av fångar och inkorrekta rättegångar. 

40 fångar sitter idag kvar på Guantánamo.

Ett antal av de som hållits fängslade på Guantánamo hölls, 
innan de överfördes till basen, fängslade inom ramen för 
CIA:s hemliga interneringsprogram. 

Guantánamo användes av CIA som en  ”black site” under 
2003 och 2004. Påtvingade försvinnanden samt andra 
former av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling var en integrerad del av CIA-programmet. 
Straffrihet i samband med detta program fortsätter.

Barack Obama lyckades inte med den föresats som han 
också gick till val på. Även om Obama-regeringen förklarar 
misslyckandet med att kongressen har blockerat en stängning, 

är nationell lagstiftning eller politik inte legitima ursäkter för ett 
lands underlåtenhet att uppfylla sina folkrättsliga skyldigheter. 
Det är osannolikt att USA skulle acceptera sådana ursäkter för 
brott mot de mänskliga rättigheterna om en annan regering 
var ansvarig. Resten av världen ska inte heller acceptera dem 
från USA. Efter Obama har Donald Trump, i egenskap av 
president, varit tydlig med att han inte hade avsikt att stänga 
Guantánamo. Idag är Joe Biden president. Joe Biden uttalade 
sig, i egenskap av Barack Obamas vicepresident tydligt för en 
stängning. 

Den 11 januari i år släppte Amnesty rapporten USA: 
Right the wrong: Decision time on Guantánamo. 
Läs den här: https://www.amnesty.org/en/
documents/amr51/3474/2021/en/

GUANTÁNAMO 

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

070 987 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

AGERA FÖR STÄNGNING 
AV GUANTÁNAMO SAMT 
KOMMANDE FILMPREMIÄR
Denna månad har filmen The Mauritanian premiär i 
USA. Filmen handlar om Mohamedou Ould Slahi, som 
satt fängslad på Guantánamo under många år. Amnesty 
krävde hans frigivning och har ställt sig bakom filmen, 
där skådespelare som Benedict Cumberbatch och 
Jodie Foster medverkar. 

Vill ni agera för Guantánamos stängning och få 
information och skapa synlighet när filmen visas i 
Sverige anmäl er till Karin Ledin da Rosa på:
karin.darosa@amnesty.se. 

Det är oklart när filmen har svensk premiär.
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MADELAINE SEIDLITZ
FLYKTING, MIGRATION OCH FOLKRÄTT

MADELAINE.SEIDLITZ@AMNESTY.SE

070 744 08 77

https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/3474/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/3474/2021/en/
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AMNESTY TALKS: GUANTÁNAMO – 
19 ÅR HAR GÅTT – VAD HÄNDER NU?
Den 11 januari 2002 anlände de första fångarna till USA:s 
fångläger på basen Guantánamo på Kuba. Under det så 
kallade kriget mot terrorismen fördes människor, som av 
USA ansågs vara terrorister, genom olagliga överföringar 
(extraordinary renditions) från olika länder i världen till 
fånglägret. Många av fångarna hade först hållits fängslade i 
det system av hemliga fängelser runt om i världen som CIA 
drev och där tortyr var vanligt förekommande.

Totalt har 775 män suttit i fånglägret på Guantánamobasen.
Fånglägret, som blev en symbol för rättsosäkerhet och tortyr, 
finns fortfarande kvar och 40 fångar sitter kvar. 

Den 11 januari 2021 är det alltså 19 år sedan de första 

fångarna anlände till USA:s fångläger. Den 20 januari 
tillträdde Joe Biden posten som president. Kommer lägret 
stängas? Vad ska hända med fångarna? Finns det möjlighet 
för ansvarsutkrävande för tortyr och andra övergrepp som har 
begåtts?

Ulf B Andersson samtalar med Anna Wigenmark, general-  
sekreterare Föreningen Ordfront, Måns Molander, Norden-
chef Human Rights Watch, Wolfgang Hansson, Aftonbladet 
och Madelaine Seidlitz, folkrättsjurist Amnesty International.

Amnesty Talks äger rum den 18 februari kl 18.00, mer 
information kommer på Amnesty Sveriges Facebook.

LEDARNÄTVERKET 2.1 – VÄLKOMMEN TILL 
NÄTVERKET FÖR LEDARE INOM AMNESTY!
Under 2020 startade två distriktsordföranden i Amnesty 
Sverige ett nätverk för att dela sina erfarenheter mellan 
varandra. Nätverket växte och genom digitala träffar 
började fler distriktsmedlemmar dela idéer kring aktiviteter, 
förbättrat engagemang och tipsa varandra om lösningar på 
de utmaningar som delades på distriktsnivå. Nu, 2021, 
är det dags att bredda nätverket! Alla medlemmar med en 
ledarroll inom Amnesty är välkomna till en första digital 
träff. 

DATUM/TID: 25 FEBRUARI KL 17:45, VIA ZOOM.
Nätverket kommer främst vara en mötesplats för att diskutera 
distriktsfrågor, där vi tar fasta på gemensamma utmaningar 
och lösningar, men även frågor kopplade till eget engagemang 
samt möjlighet till gemensam aktivism mellan distrikt och 
grupper. Det här är ett nätverk för alla distriktsmedlemmar samt 
för gruppledare som är intresserade av distriktsarbetet eller 
vill veta mer. Tillsammans med andra ledare i organisationen 
hittar vi verktygen att utvecklas i vår egen ledarroll.   

VAD GÖR VI?
Vi bollar idéer, erfarenheter, skräckexempel och triumfer 
som ledare eller distriktsmedlem. Vi går igenom de praktiska 
aspekterna kring ordförandeskap eller ledarskap som 

planering, mötesstrukturer, gruppsamhörighet och konkreta 
aktiviteter, samt mer abstrakta tankar kring ledarskap, 
personligt ansvar och samarbete och samhörighet. Vi utgår 
från ett tema vid varje möte och blandar fasta med mer lösa 
samtalspunkter. 

HUR OFTA SES VI?
Vi kommer mötas två gånger per halvår. Med start 25 februari, 
17:45 via Zoom, planerar vi därefter att ses digitalt var tredje 
månad. För att gå med i ledarnätverket, mejla elisabeth.anna.
hasselstrom@gmail.com med namn och roll i organisationen.

Vi ses!

JOHANNES LARSSON
ORDFÖRANDE, DISTRIKT KALMAR OCH KRONOBERG

ELISABETH HASSELSTRÖM 
ORDFÖRANDE, DISTRIKT VÄSTERBOTTEN

18
 F

EB
RU

AR
I



INSATS FEBRUARI 2021         SIDA 7                                                        

RÅDET FÖR INDIVIDFALL
Hej! Rådet för individfall är ett nystartat MR-råd med syfte 
att stötta och utveckla arbetet med aktionsfall. Vi finns i 
Göteborg, Malmö och Stockholm. Vårt mål är att boosta 
arbetet för aktionsfall: vi vill att fler grupper ska få möjligheten 
att arbeta för ett fall, skapa förutsättningar för mer samarbete 
mellan grupper kring aktionsfall, och inspirera i olika metoder 
för att påverka och skapa synlighet! 

Är din grupp nyfiken på hur det är att arbeta med aktionsfall 
- hör av er till oss så kan vi förklara hur det går till och stötta 
er i att komma igång!

Har ni idétorka i ert arbete för ert aktionsfall, planer som ni 
skulle vilja bolla, eller idéer på aktiviteter som ni skulle behöva 
stöd av fler aktivister i? Ta kontakt med oss! 

Stockholm
Karoline Hermansson
Sofie Ekman
individfall.stockholm@amnesty.se

Göteborg
Malin Alfredsson
Clara Höglund
Ellen Thorell
individfall.goteborg@amnesty.se

Malmö
Joel Bergenfalk
Morgan Björö 
individfall.malmo@amnesty.se

PSST! Vill du lära dig mer om aktionsfall? Kika på https://aktivism.amnesty.se/arbetsformer/aktionsfall/

 Clara Höglund  Ellen Thorell  Joel Bergenfalk  Karoline Hermansson 

 Sofie Ekman  Morgan Björö  Malin Alfredsson 

https://aktivism.amnesty.se/arbetsformer/aktionsfall/
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NYA ANSIKTEN PÅ AKTIVISM 
UNDER VÅREN - HÖR AV ER!
Som de flesta av er vet finns det tre regionala team och två 
medarbetare som arbetar med ungdomsaktivism i svenska 
sektionen. Det finns med andra ord gott om stöd att få för 
aktivister i Amnesty, tveka inte att höra av er till oss.

Sverige är uppdelat i tre större områden eller regioner med 
5-7 distrikt i varje. Varje område har två anställda med upp-
drag att stödja och utveckla aktivismen i området -  en verk-
samhetsutvecklare och en kampanjledare. 

Regionala team
Verksamhetsutvecklaren har i uppdrag att utveckla och ge 
stöd till grupper och distrikt. Till verksamhetsutvecklaren 

vänder ni er i frågor som rör grundkurser, rekrytering, 
distriktsmöten, verksamhetsbidrag, rapportering, ledarskap 
och föreningsformalia.

Kampanjledaren har i uppdrag att få igång aktivitet inom 
sektionens kampanjarbete i det område hen arbetar 
gentemot. Till kampanjledaren vänder ni er i frågor som 
rör aktuella kampanjer och aktioner, aktivitetsbidrag, 
kampanjutbildningar. 

Ungdomar 
Det finns också en nationell verksamhetsutvecklare med 
ansvar för arbetet med samtliga unga aktivister. 

VILKA ÄR VI?

I region Syd arbetar Marianne Gyllenpistol (kampanjledare arbete mot diskriminering, 
företagsansvar) och Christoffer Wisberg (verksamhetsutvecklare). I Syd ingår Skåne-
Blekinge, Kalmar-Kronoberg, Halland, Jönköping och Gotland. Marianne och Christoffer 
arbetar på vårt kontor i Malmö.

Kontakt:

Marianne Gyllenpistol 
E: marianne.gyllenpistol@amnesty.se 
T: 070 744 57 93

Christoffer Wisberg 
E: christoffer.wisberg@amnesty.se
M: 073 520 00 84

I region Nordväst arbetar Karin Ledin da Rosa (kampanjledare som också projektleder  
sektionens årsmöte) och Julia Karlsson (verksamhetsutvecklare). Här ingår distrikten 
Göteborg, Älvsborg-Bohuslän, Skaraborg, Värmland-Dalsland, Örebro och Norrbotten. 
Karin och Julia arbetar på vårt kontor i Göteborg. 

Kontakt: 

Karin Ledin da Rosa 
E: karin.darosa@amnesty.se 
T: 070 987 04 65

Julia Karlsson 
E: julia.karlsson@amnesty.se
M: 070 914 46 81
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Ett nytt år har inletts. Vi i styrelsen ser fram emot ett år 
med många viktiga frågor på agendan, både vad gäller 
Amnesty Sveriges utveckling och de människorättsfrågor 
vi tillsammans kämpar för. 

På styrelsens oktobermöte beslutade styrelsen att 
sekretariatet ska genomföra kostnadsbesparingar under 
2021-2022. I slutet av året påbörjades därför ett arbete för 
att kunna genomföra en omorganisation av sekretariatet 
som träder i kraft 2021. Omorganisationen syftar till att 
få en långsiktigt hållbar ekonomi, att minska kostnader 
och underlätta för förändrade arbetssätt. I samband med 
omorganisationen förtydligas även ett långsiktigt mandat och 
ansvar för organisationens jämlikhetsarbete. 

I december 2020 tillsatte styrelsen Anna Johansson som tf 
generalsekreterare i och med att tidigare generalsekreterare 
Anna Lindenfors avslutade sitt anställningsavtal. Beslutet att 
gå skilda vägar grundades inte på en enskild sakfråga utan 
på att styrelsen hade en annan uppfattning än dåvarande 
generalsekreterare i flera frågor och att vi saknade samsyn 

kring framtiden och de utmaningar organisationen står 
inför. Styrelsen kommer att inleda rekryteringen av ny 
generalsekreterare under 2021. 

På decembermötet diskuterade styrelsen den utredning som 
genomförts med anledning av en årsmötesmotion från 2019 
som gav styrelsen i uppdrag “att undersöka vad som krävs 
tekniskt och i övrigt för att göra svenska Amnestys hemsida 
tillgänglig både på svenska och engelska innan slutet av 
2020 och återrapportera till årsmötet 2021.” Den framtagna 
rapporten kommer att biläggas årsmöteshandlingarna. I 
rapporten framgår att det skulle bli väldigt resurskrävande 
att utveckla en engelsk webbplats och att driva två parallella 
webbplatser, en på svenska och en engelska. Styrelsen 
beslutade därför att rekommendera årsmötet att sektionen 
inte utvecklar en engelsk version av amnesty.se som 
helhet, men styrelsen kommer att fråga motionärerna om 
vilka statiska delar av amnesty.se de ser som prioriterade 
att översätta till engelska. Styrelsen beslutade också att på 
årsmötet 2021 fortsätta dialogen kring medlemsinflytande. 

SEKTIONSSTYRELSEN
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I region Nordöst arbetar Makda Tesfamichael (kampanjledare kvinnors rättigheter och 
hbtqi-personers rättigheter) och Karin Danelius (verksamhetsutvecklare). Här ingår distrikten 
Stockholm, Uppsala, Gästrikland-Dalarna, Södra Norrland, Västerbotten, Mälardalen och 
Östergötland-Södra Sörmland. Makda och Karin arbetar på vårt sekretariat i Stockholm.

Kontakt:
Makda Tesfamichael
E: makda.tesfamichael@amnesty.se
M: 073 310 15 21

Karin Danelius
E: karin.danelius@amnesty.se 
T: 070 197 44 77

Våra verksamhetsutvecklare för ungdomsverksamheten heter Christoffer Wisberg och 
Sara Bessa. Ni kontaktar i första hand Christoffer Wisberg när det gäller frågor som rör vår 
ungdomsverksamhet. 

Kontakt:
Christoffer Wisberg 
E: christoffer.wisberg@amnesty.se
M: 073 520 00 84  

Sara Bessa 
E: sara.bessa@amnesty.se
T: 072 307 70 31
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AMNESTY INTERNATIONAL
ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11) 
TELEFON: 08-729 02 00 E-POST: info@amnesty.se 
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720
REDAKTÖR FÖR INSATS: Karin Danelius karin.danelius@amnesty.se

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats

AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner 
och riktlinjer för Amnestyaktivister
aktivism.amnesty.se

ANSLAGSTAVLA

Grupp 256 i 
Ljungskile samlade in 

namnunderskrifter och 
genomförde en tyst 

demonstration utanför ICA. 

Rapport från aktionen Skriv för frihet i Ljungskile

Bakgrund:

Vi är en grupp från Ljungskile som har arbetat för Amnesty i många år. 
Aktionen ” Skriv för frihet ” har vi också deltagit i flera år. Året 2020 stoppade 
Covid -19 oss att agera såsom vi brukade göra. Vi fick tänka om och hitta ett 
sätt agera med avstånd.

Vi planerade att göra på följande sätt:

1. Delta i en allmän information om Skriv för frihet på ZOOM.  

2. Vädja för Gustavo Gatica från Chile, Kahled Drareni från Algeriet och 

Fatemeh Davand från Iran. 

3. Starta aktionen tidigt så alla i gruppen som har möjlighet tar en 

petitionslista och samlar namnunderskrifter i sina egna nätverk.

4. Skriva en insändare som kommer in den 10 december i tidningen 

Bohuslänningen.

5. Planerar att göra en tyst demonstration den 12 december utanför ICA 

affären i Ljungskile.  
6. Göra affischer med vädjanden att skriva på petitionslistor vid ett bord där 

man kunde hålla avstånd.

Genomförande:

• Medlemmarna samlade namnunderskrifter på petitioner i sina nätverk
• Insändaren publicerades 10/12 i tidningen Bohusläningen 
• Nio medlemmar stod med gula amnestyvästar  utanför ICA i Ljungskile c:a 

en timma. Tyst demonstration. Insamling av namnunderskrifter.

Resultat

Det blev en väldigt lyckad aktion trots covid-19. Vi fick sammanlagt in 360 
namnunderskrifter.

Vänliga hälsningar 

Molly Holmquist

Grupp 256 i Ljungskile


